Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
Uitnodiging voor de bijeenkomst

‘Financiële ethiek na de kredietcrisis?'
Vrijdagmiddag, 27 maart 2020
De wereldwijde financiële crisis van 2008 had een gelegenheid kunnen en eigenlijk moeten
zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen. Een economie met meer aandacht voor
ethische principes en voor een nieuwe reglementering van de financiële activiteiten. Ook al
zijn op diverse niveaus verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde
criteria die de wereld blijven beheersen niet herdacht. Integendeel, het antwoord houdt maar
weinig rekening met het algemeen welzijn en de eliminatie van de huidige ongelijkheden.
Het is zaak om nieuwe economische en financiële systemen te ontwikkelen met regels en
voorschriften die het algemene welzijn en het respect voor de menselijke waardigheid
bevorderen. Het Vaticaanse heeft daartoe het document ‘Overwegingen voor een ethische
onderscheiding in het huidige economische en financiële systeem’ opgesteld. Dit document
gaat uit van de Sociale Leer van de Kerk en het beschrijft fundamentele overwegingen en
referentiepunten ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling en de verdediging van de
menselijke waardigheid. Website document: www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_en.html.
Tijdens deze bijeenkomst wordt met lezingen bepaald in hoeverre financiële en aanverwante
instellingen zich laten leiden door genoemde uitingen van dit belangrijke Vaticaanse
document en andere relevante publicaties. De agenda beoogt dit met een inleidende
situatieschets; een analyse van de problematiek, oorzaken en mogelijke oplossingen; de
gevolgen voor de maatschappij en haar burgers en de noodzaak van schuldhulpverlening; de
veranderingsprocessen en dilemma's bij de banken en financiële instellingen; de rol van de
overheid en de politiek. Na de lezingen volgt een paneldiscussie met alle sprekers.
Wij stellen uw aanwezigheid op deze bijzondere bijeenkomst zeer op prijs en ontvangen u
graag op vrijdagmiddag 27 maart 2020 in het circulair paviljoen ‘de Circl’ aan de Zuid-As van
Amsterdam.
Met vriendelijke groet,

Drs. Victor Scheffers, voorzitter CSLK
www.cslk.nl
Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, Zilkerduinweg 375, 2114AM, Vogelenzang
Op 5 mei 2008 heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J. M. Punt, het “Centrum voor de
Sociale Leer van de Kerk” opgericht. Het Centrum heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van
de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de
verschillende pausen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige
samenleving in Nederland en daarbuiten.

WIE, WAT, WAAR en WANNEER
Wanneer:
Tijdstip:
Locatie:
Aanmelding:
Informatie:

vrijdagmiddag 27 maart 2020 (toegang vrij)
13:00 - 16.30 uur (ontvangst vanaf 12:30 uur); na afloop ontmoeting.
Circl gebouw, Gustav Mahlerplein 1B, 1082 MS Amsterdam (www.circl.nl)
vóór 23 maart 2020 op info@cslk.nl of 06-53887641 (CSLK, Philip Weijers).
CSLK bestuurslid Philip Weijers, of info@cslk.nl en de website www.cslk.nl.
PROGRAMMA

• Ph. Weijers
Opening en inleiding (dagvoorzitter)
• E. Holterhues “Never waste a good crisis: waartoe is een financiële instelling op aarde?”;
wat zeggen recente encyclieken en documenten hierover en wat is mijn
visie op een gezonde financiële sector.
• E. de Jong
“Houden de banken ons een spiegel voor?”; aan de hand van enkele
voorbeelden vanuit de financiële sector en andere sectoren, komen een
aantal ontwikkelingen aan bod die zich na de kredietcrisis hebben voorgedaan waardoor vraagtekens bij het functioneren van banken zijn gezet.
• J. Maasen
“Achter cijfers gaan mensen schuil”; hoe economische en financiële
systemen het dagelijks leven van mensen op zijn kop kunnen zetten; over
de gevolgen van leven met schulden en leven in armoede.
• W. Wagenaar “Ethics is knowing the difference between what you have the right to do
and what is right to do”; als leidraad voor het voorkomen van ongewenst
gedrag en het sturen op goed gedrag. Hoe de bank fouten maakte en
ervan leerde (2 praktijk voorbeelden). Dilemma's nu en in de toekomst.
• A. Siegmann “De 10 geboden als inspiratie.”; de financiële sector kent een grote mate
van regels, wetgeving en overheidsingrijpen. Hoe kan er meer ruimte
komen voor ethiek en persoonlijke verantwoordelijkheid?
• E. Holterhues Paneldiscussie
• V. Scheffers Samenvatting en afsluiting
PERSONALIA
Drs. E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 managementfuncties binnen de zakelijke
dienstverlening van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
Prof. Dr. E. de Jong, is hoogleraar Internationale Economie bij de sectie Economie en
Bedrijfseconomie van de Radboud Universiteit van Nijmegen.
Drs. J.H.M. Maasen, medewerker Diaconie en Missiesecretaris van het bisdom Rotterdam.
Mevr. Drs. W. Wagenaar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank.
Dr. A.H. Siegmann, stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
en hoofddocent financiële economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Drs. V.M. Scheffers, voorzitter CSLK; eerder algemeen secretaris van de Bisschoppelijke
Commissie Justitia et Pax Nederland (1983-2015); voorzitter van Stichting Communicantes.
Ing. Ph.S. Weijers BScR, permanent diaken, vicevoorzitter en secretaris (a.i.) van het CSLK.
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